
PA\838598PL.doc PE452.688v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2010/2111(INI)

10.11.2010

PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Deficyt białka w UE: jak rozwiązać istniejący od dawna problem?
(2010/2111 (INI))

Sprawozdawca: Csaba Sándor Tabajdi



PE452.688v01-00 2/3 PA\838598PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\838598PL.doc 3/3 PE452.688v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla ogromne znaczenie, jakie ma zwiększenie produkcji białka roślinnego w Unii 
Europejskiej; zaznacza jednak, że różnica między rynkową ceną zbóż i roślin 
wysokobiałkowych, silna międzynarodowa konkurencja cenowa i względna przewaga 
producentów z krajów trzecich, wynikająca z warunków klimatycznych, większych 
gospodarstw i niższych wymogów w zakresie ochrony środowiska, wymagają 
ukierunkowanego wspierania produkcji białka roślinnego;

2. przypomina groźne skutki, jakie miały w przeszłości epidemie takie jak gąbczasta 
encefalopatia bydła (BSE), która stanowiła zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
spowodowała szeroko zakrojone zakazy eksportu na wewnętrzny rynek unijny, utrudniła 
działalność państw członkowskich w zakresie handlu zagranicznego i poważnie 
zaszkodziła unijnemu sektorowi hodowli bydła; podkreśla, jak duże znaczenie ma 
utrzymanie zakazu wykorzystywania źródeł białka zwierzęcego – wprowadzonego do 
prawa unijnego w 1996 r. i dotyczącego przeżuwaczy, a od 2001 r. obejmującego 
zwierzęta jednożołądkowe – oraz zakaz stosowania białka zwierzęcego w paszach, dopóki 
ostateczne dowody naukowe nie wykluczą możliwości przenoszenia chorób; 

3. podkreśla, że nadmierny eksport białka roślinnego niekorzystnie wpłynął na europejski 
sektor hodowlany, przyczynił się do dużej niestabilności cen, tym samym ograniczając 
zyski, w szczególności drobnych i średnich hodowców, a jednocześnie doprowadził do
stosowania niezrównoważonych metod rolnictwa w krajach trzecich; 

4. wzywa Komisję Europejską do ustanowienia mechanizmu nadzoru nad pochodzeniem 
białka zwierzęcego importowanego do Unii Europejskiej, który będzie ujawniał w 
szczególności, czy w kraju pochodzenia stosuje się zrównoważone metody rolnictwa i 
organizmy modyfikowane genetycznie; podkreśla, że w tym celu należy również 
przeprowadzać sporadyczne kontrole na miejscu;

5. podkreśla potrzebę włączenia produkcji białka roślinnego do ulepszonego systemu 
płodozmianu, wspierania upraw mieszanych w ramach produkcji pasz w gospodarstwie 
rolnym oraz udzielania odpowiedniego wsparcia finansowego rolnikom stosującym 
zrównoważone lub biologiczne metody produkcji; wzywa Komisję do zawarcia takich 
środków i zachęt finansowych we wnioskach legislacyjnych dotyczących przyszłej WPR;

6. podkreśla, że przetwarzanie odpadów z rzeźni, zlewek, mączki mięsnej i kostnej powinno 
podlegać surowym przepisom w sprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego oraz że należy także zmniejszyć emisje metanu powstające przy tym procesie; 
uważa, że w ramach obecnych przepisów odpady zwierzęce są lepiej wykorzystywane do 
produkcji biogazu oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania stosowania 
odpadów zwierzęcych do tego celu. 


